γιατί

Ουρο
λογία;

Τι είναι η Ουρολογία;
Tι είναι ο Ουρολόγος;

Ως Ουρολογία ορίζεται

η ιατρική χειρουργική ειδικότητα που
σκοπό έχει τη διάγνωση και αντιμετώπιση
των παθήσεων του ουροποιογεννητικού
συστήματος σε ενήλικες και παιδιά
και των δύο φύλλων.

Ουρολόγος είναι ο ιατρός – χειρουργός
ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στη
διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων
του ουροποιογεννητικού συστήματος
σε ασθενείς και των δύο φύλλων,
οποιασδήποτε ηλικίας.

✔ Α
 νδρική
υπογονιμότητα,
Στυτική δυσλειτουργία
✔ Γ
 υναικολογική Ουρολογία
συμπεριλαμβανομένης
της ακράτειας των ούρων

Γνωστικά αντικείμενα
στην Ουρολογία

✔ Ε
 πανορθωτική Χειρουργική
✔ Κ
 ακώσεις Ουροποιητικού
✔ Κ
 αλοήθης υπερπλασία
προστάτη
✔ Λ
 ιθίαση Ουροποιητικού Ενδοουρολογία - Εξωσωματική
λιθοτριψία (ESWL)
✔ Ν
 ευροουρολογία - Ουροδυναμική
✔ Ο
 υρολογική Ογκολογία
✔ Π
 αιδιατρική Ουρολογία

Γιατί Ουρολογία;
Τελειώνοντας την Ιατρική Σχολή έρχεστε αντιμέτωποι με την
επιλογή της ειδικότητας, επιλογή που αναμφίβολα είναι
καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα επαγγελματική και
προσωπική ζωή κάθε γιατρού. Η ειδικότητα της Ουρολογίας,
ενώ έχει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία την καθιστούν ιδανική
επιλογή, παραδόξως δεν ανήκει στην κατηγορία των δημοφιλών
ειδικοτήτων στην Ελλάδα. Την ίδια όμως στιγμή, η ειδικότητα της
Ουρολογίας παγκοσμίως, παρουσιάζει πρόοδο σε τεχνολογικό
– χειρουργικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο, κάτι που
αντικατοπτρίζεται και από το γεγονός ότι εκτός Ελλάδας αποτελεί
μια εξαιρετικά δημοφιλή επιλογή.
Πρόκειται για μια ιατρική ειδικότητα ιδιαιτέρως πολύπλευρη με
πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις και επιλογές, τόσο
χειρουργικής, όσο και παθολογικής φύσεως. Η ουρολογία
θεωρείται γενικά μία χειρουργική ειδικότητα και παραδοσιακά
πρωτοπορεί στη χρήση νέων ιατρικών τεχνολογιών όπως η
ρομποτική, η ενδοσκοπία και τα λέιζερ.
Οι υποειδικότητες και οι εξειδικεύσεις της ουρολογίας παρέχουν
σε κάθε έναν τη δυνατότητα να βρει τις ιδανικές εργασιακές του
συνθήκες και προοπτικές, προσαρμόζοντας έτσι μελλοντικά την
ειδικότητα στην ζωή του και όχι το ανάποδο.
Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημά της είναι η ολοένα αυξανόμενη
απήχησή της στον ασθενή. Όλο και περισσότερο οι Έλληνες
ασθενείς ενημερώνονται και έρχονται σε επαφή με τον
«Ουρολόγο», καταρρίπτοντας προϋπάρχοντα θέματα taboo,
όντας πλέον, αρτιότερα ενημερωμένοι.
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) στηρίζει έμπρακτα και
δυναμικά την εκπαίδευση κατά την διάρκεια της ειδικότητας,
διοργανώνοντας πολλές υψηλού επιπέδου δραστηριότητες
επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα όπως:

✔ Ετήσιο 5ήμερο Εκπαιδευτικό

Φροντιστήριο στα πρότυπα της
ευρωπαϊκής εβδομάδας Ειδικευομένων
– EUREP.

✔ Δωρεάν συμμετοχή σε πρακτικά

εκπαιδευτικά σεμινάρια υψηλού
επιπέδου (hands on training), που
διοργανώνονται από τα τμήματα
Υποειδικοτήτων της Ε.Ο.Ε.

✔ Οικονομική αρωγή συμμετοχής των

Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολογίας
στις ετήσιες πανευρωπαϊκές εξετάσεις
του European board of Urology και την
απόκτηση του διπλώματος FEBU.

✔ Υποστήριξη συμμετοχής των Ελλήνων
Ειδικευόμενων στα Πανελλήνια
Ουρολογικά και Διατμηματικά
Συνέδρια καθώς και σε πολλά
συνέδρια του εξωτερικού.

✔ Υποτροφίες για τους Έλληνες
Ειδικευόμενους.

✔ Στο ιδιόκτητο Εκπαιδευτικό Κέντρο

της Ε.Ο.Ε, διοργανώνονται τακτικά
δωρεάν μετεκπαιδευτικά Μαθήματα.
Διαθέτει εξοπλισμό με προσομοιωτές
χειρουργικών επεμβάσεων (Hands
on training), για χρήση από τους
Ειδικευόμενους Ουρολόγους.

Η επιλογή της Ουρολογίας προσφέρει αναμφίβολα
περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για μια πιο άρτια
χειρουργική εκπαίδευση κατά την διάρκεια της ειδικότητας,
καθώς επίσης και μια πληθώρα επιλογών εκπαιδευτικού
χαρακτήρα στις οποίες η ζήτηση για νέους
Ουρολόγους είναι ολοένα αυξανόμενη.
Με όλους αυτούς τους τρόπους
η Ε.Ο.Ε. στηρίζει και φέρνει
σε επαφή τα μέλη της με
τις σύγχρονες μεθόδους και
πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
τείνοντας ευήκοον ους προς
τα αιτήματα και τις ανάγκες
των Ελλήνων Ειδικευόμενων
Ουρολογίας.
Τέλος, η ειδικότητα της
Ουρολογίας ανοίγει την πόρτα,
με περαιτέρω διετή εκπαίδευση
στα ουρολογικά προβλήματα των
παιδιών, στην παιδοουρολογία.
Ο παιδοουρολόγος ασχολείται
αποκλειστικά με νεογνά, παιδιά και
νεαρούς εφήβους, μέχρι την ηλικία
των 16 ετών, αντιμετωπίζοντας
όλες τις πολύ συχνές συγγενείς
διαμαρτίες του ουροποιητικού
και γεννητικού-αναπαραγωγικού
συστήματος των παιδιών. Το 65%
της παιδοχειρουργικής αφορά
ουρολογικές παθήσεις. Υπάρχει
λοιπόν εξαιρετικά ευρύ πεδίο δράσης
για την παιδοουρολογία στην Ελλάδα.
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